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چکیده
بحرانهای مالی معموالً میتوانند مقدمه ای برای بازبینی و ایجاد تحوالت ساختاری در حکمرانی و اقتدار
بانک های مرکزی باشند .این تحوالت ممکن است در جهت تقویت و ارتقای حکمرانی خوب در بانک مرکزی
یا دخالت نهادهای دیگر و کاهش اقتدار بانک مرکزی باشد .این بررسی به بحران ها و نقش آنها در تحوالت
در ساختار حکمرانی و استقالل بانک های مرکزی می پردازد.
نتایح این بررسی نشان می دهد که مقامات قانون گذار روز به روز بر اختیارات بانک مرکزی در کنار ضرورت
پاسخگویی افزوده اند که این امر را می توان به کارآیی استقالل بانک مرکزی در کنترل تورم و افزایش
مشارکت بانکهای مرکزی در امر نظارت بر ثبات مالی نسبت داد .دوم آن که هرچند در مقاطع بحران
استقالل عملیاتی بانک های مرکزی به تا حدودی کاهش یافته است اما در همین دوره ها بانک های مرکزی
توانسته اند اختیارت گسترده تری را از جهت ورود به حوزه هایی که پیش تر در دامنه اختیارت آنها نبوده
بدست آورند .همچنین برای اثر بخشی سیا ست های تدوین شده برای مقالبه با بحران ها بانک های مرکزی
توانسته اند از حمایت جدی تر مقامات قانون گذار برخوردار گردند .در ایران روند تحوالت بلند مدت در
جهت افزایش اختیارات و استقالل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیوده است و بحران های بانکی
نیز اغلب با عدم تغیر یا کاهش استقالل بانک مرکزی همراه بوده اند.
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مقدمه
بحرانهای مالی اخیر سواالت مهمی را در مورد نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی و همچنین تاثیرگذاری متقابل و پیآمدهای
بی ثباتی در بازار های پولی و بانکی مالی بر حکمرانی و استقالل بانک های مرکزی مطرح نموده است .در این میان اغلب تحقیقات
انجام شده بر روی نقش استقالل و ساختار حکمرانی بانک مرکزی برثبات پولی و مالی متمرکز بوده است4و آنچه کمتر بدان پرداخته
شده است اهمیت رخداد بحرانهای مالی و بانکی بر اقتدار بانک های مرکزی است  .البته در این زمینه استثناهایی هم وجود دارد5
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تغییرات ساختاری و نهادی همواره نیازمند کنش عوامل و پیشران های قدرتمند بوده تا
اجماع سیاستگذاران و قانون گذاران حاصل شود .این مهم معموال به دنبال رخداد بحرانها شانس وقوع دارد و لذا بحرانها همواره
نقش مهمی در ایجاد تغییرات ساختاری ایفا میکنند .اما این تغییرات میتواند در جهت افزایش یا کاهش اقتدار بانک مرکزی و بهبود
یا تضعیف ساختار حکمرانی باشد.
با توجه به این که هر کشور دارای ترتیبات نهادی و سطح توسعه خاص خود می باشد ،بدیهی است که تغییرات در حکمرانی و اقتدار
بانک مرکزی همگون و از یک جنس نباشد .با این همه نگاهی به تجارب بین المللی موید دو برداشت جافتاده در این رابطه است.
نخست آن که رخداد بحران های مالی گسترده بانک های مرکزی را وادار به اتخاذ سیاست هایی می نماید که گاه از دامنه سیاست
های معمول و وظایف مرسوم بانک های مرکزی فراتر می رود .این امر هرچند می تواند با اهداف یانک های مرکزی در تزاحم قرار
گیرد اما الزاما به معنی کاهش اقتدار بانک مرکزی نمی تواند تلقی شود چرا که در این گونه شرایط آن طور که تجارب نشان داده
دامنه اهداف و اختیارات بانک مرکزی گاه نه تنها کاهش نیافته بلکه شاهد گسترش آن بوده ایم .دوم آن که علی رغم تغییرات در
دوره های کوتاه مدت که ممکن است در جهت کاهش یا افزایش اقتدار بانک مرکزی عمل کند ،جهت گیری کلی و بلند مدت در
راستای افزایش اختیارات و اقتدار بانک های مرکزی بوده است.
این روند های عمومی در کشور ما متفاوت بوده و به نظر می رسد استقالل و اقتدار نسبی بانک مرکزی اصلی پذیرفته شده در میان
سیاستگذاران نبوده و با هر تالطم در بازارهای مالی در معرض آسیب قرار می گیرد .مصداق این امر را در برخورد هایی که بدنبال
نوسانات نرخ ارز حادث شد می توان مالحظه کرد .در سال گذشته قیمت دالر که در ابتدای سال حوالی  3800تومان در نوسان بود
در نیمه دوم سال به قیمتهای حدود  5هزار تومان رسید تا منجر شود بانک مرکزی و دولت با قدرت هر چه تمامتر برای کنترل نرخ
ارز وارد بازار شوند .در بازار سکه نیز شرایط در نیمه دوم سال جاری ملتهب بود و قیمت نقدی سکه توانست از قیمت  1میلیون 500
هزار تومان عبور کرده و خود را به قیمتهای باالتر برساند .در بازار آتی سکه نیز قیمت سکه تحویل آبان  97تا حوالی  1میلیون 700
هزار تومان افزایش یافت .متعاقب این امر برای مهار سفته بازی و کنترل بازارهای مالی بانک مرکزی سه برنامه در نظر گرفته است
که هدف کلی آن ،کنترل نقدینگی سرگردان در اقتصاد بود و بازگردان آرامش به بازارها بود.
بازگشایی سپرده  20درصد توسط تمام بانکها ،بخشی ازبرنامه بانک مرکزی بود .نرخ سود بانکی که از حدود  20درصد در اواسط سال
 96به  10درصد برای سپرده های کوتاه مدت و  15درصد برای سپرده های بلند مدت کاهش یافته بود ناگهان در پایان سال  96و
به دستور بانک مرکزی به  20درصد بازگردانده شد .هرچند این اقدام به کاهش التهاب در بازار کمک کرد اما برای نظام بانکی که
بدلیل زیان های انباشته توانایی تحمل باالیی ندارد بر دشواری ها خواهد افزود .برخی محاسبات اعالم شده از طرف دست اندرکاران
 4رجوع شود به مطالعات انجام شده در این زمینه از جمله BIS, 2011, and Cunningham and Friedrich, 2016
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نشان می دهداین امر می تواند حدود  230تا  240هزار میلیارد تومان تغییرات منابع کوتاه مدت به یکساله را به وجود آورده و لذا
هزینه ای حدود  15هزار میلیارد تومان به نظام بانکی تحمیل نماید .با توجه به وضعیت موجود نظام بانکی این امر می تواند پیآمدهای
نا خوسته و نا مطلوبی برای ثبات پولی داشته باشد چرا که میزان استقراض بانک ها را از بانک مرکزی افزایش خواهد داد.
علی رغم برنامه ریزی انجام شده از طرف بانک مرکزی در فروردین سال جاری شاهد ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به حوزه
اختیارات بانک مرکزی بوده ایم .در یک اقدام نامتعارف رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به نابسامانی در
بازار ارز از طرحی با عنوان «ساماندهی بازار ارز» خبرداد که توسط کمیسیون مزبور تهیه شده بود .به گفته وی این طرح شامل 4
محور بوده و از رییس کل بانک مرکزی دعوت شد تا درباره آن با نمایندگان کمیسیون به بحث بنشیند .محتوای بحث دقیقا به
مواردی اشاره داشت که در حوزه اختیارات بانک مرکزی میباشد .به عنوان مثال در یکی از محورهای این طرح بازگشایی مجدد
حسابهای سپرده های ارزی با الزام بانک مرکزی به ارائه تضمین برای تسویه سپردههای ارزی از طریق بانکهای دولتی منظور شده
بود .این نماینده سپس می افزاید که در صورت توافق ما با مسئوالن بانک مرکزی طی این طرح به بانک ها ابالغ خواهد شد و در غیر
بشود6.

اینصورت با ارائه به صحن علنی در قالب طرحی دوفوریتی در دستورکار قرار می گیرد تا در صورت تصویب برای دولت تکلیف
با نگاهی به این موضع گیری های سوالی که در ذهن شکل می گیرد آن است که آیا این یک وضعیت متعارف در برخورد با بانک
های مرکزی در شرایط بحرانی است یا این برخورد ها خاص نظام سیاسی و اقتصادی کشور ماست و باید در عرصه بانکداری مرکزی
به عنوان یک استثنا قلمداد شود .این پرسش ما را به مسایل گسترده تری رهنمون می شود که الزمه آن تامل در مفهوم استقالل
بانک مرکزی است .درحالی که برخی اق تصاد دانان بر محدود و شفاف بودن سیاست های بانک مرکزی به اصل ثبات پولی تاکید می
نمایند ،برخی دیگر در تعریف اهداف بانک مرکزی بر نقش آن در تامین ثبات در بازارهای مالی تاکید داشته و اصرار دارند که چنانچه
الزم باشد حتی بانک مرکزی باید از اهداف خود در جهت ثبات پولی به نفع ثبات مالی فرو گذار نماید.
در این مقاله نخست بر مفهوم استقالل بانک مرکزی و ساختار حکمرانی آن انگشت نهاده و تحوالت این مفهوم را در سایه تحوالتی
که اخیرا بازارهای مالی را در نوردیده است مالحظه می کنیم .سپس به مسئله رابطه بین ثبات پولی و مالی و جایگاه آنها در اهداف
بانک مرکزی پرداخته و نشان می دهیم که اقزایش دامنه اهداف بانک های مرکزی به رویکرد غالب تبدیل شده است و لذا ورود بانک
مرکزی به عرصه حقظ ثیات ملی نباید به عنوان کاهش استقالل بانک مرکزی به حساب آورد .پس از آن نگاهی به تجارب بحرانهای
بانکی و اثرات آن بر حکمرانی بانکهای مرکزی افکنده و نهایتا به وضعیت حکمرانی و استقالل بانک مرکزی در ایران می پردازیم.

ابعاد تعیینکننده استقالل و اقتدار حکمرانی بانک مرکزی
حکمرانی دارای ابعادی چون پاسخگویی ،وجود اختیارات و استقالل الزم و نهایتا شفافیت است که با هم در ارتباط اندام وار بوده و
تضمین کننده عملکرد کارآمد  ،اثر بخش و با اعتبار بانک مرکزی خواهد بود .در این میان آنچه از بعد سازمانی اهمیت دارد پاسخگو
بودن است که مشخص می نماید بانک مرکزی به چه مقامی و برای چه اموری می باید جوابگو باشد و مهم تر آن که در چه حوزه
هایی مسئول نبوده و الزم نیست جوابگو باشد .رفت و آمد نمایندگان مجلس به داخل بانک مرکزی و ورود آنها به اختیارات بانک

"( 6نقش بانک مرکزی در کنترل بازار ارز مشخص نیست" ،خبرگزاری صدا و سیما
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مرکزی می تواند نمود روشنی از وجود خدشه بر این اصل تلقی شود .پاسخگویی بر سه پایه استوار است .نخست آن که آنچه مقامات
مافوق که بانک مرکزی باید به آنهاپاسخگو باشد به طور روشن و دقیق تعریف شده باشد و این مقامات اجازه ورود به غیر از آن را
نداشته ب اشند .دوم آن که بانک مرکزی برای انجام وظایف تعیین شده مجموعه ای از رویه های استاندارد تعریف نموده باشد که ملزم
به رعایت آنهاست و نهایتا این که به طور مشخص برای عدول از رویه های استاندارد ،مجازات های متناسب تعیین و روال اعمال این
مجازاتها تعریف شده باشد .مهمتر آن که مقامات سیاسی می بایست مادام که اطمینان از عمل بر اساس رویه ها حاصل است ،با
وجود نتایج ناخواسته همچنان تضمین کننده مصونیت قضایی بانک مرکزی در برابر این نتایج باشند.
توجه داریم که بانک مرکزی به واسطه نقش هایی که برای ان تعریف می شود جایگاه انحصاری داشته و نمی تواند به مانند سایر
بنگاه ها در نظر گرفته شود .به عنوان مثال انتظار آن که رقابت به فعالیت های بانک نظم و انضباط بدهد انتظاری نامعقول است.
تضمین پاسخگویی بانک مرکزی تنها به واسطه شفافیت اطالعاتی امکان پذیر است .بانک مرکزی می بایست نه فقط اطالعات درباره
داه هایی که برای تصمیم گیری از آن بهره جسته را در اختیار عموم قرار دهد تا امکان ارزیابی حرفه ای بانک مرکزی فراهم اید بلکه
می بایست اطالعات در مورد رویه های سازمانی و برخورد با تخلف هایی که احیانا در عدول از استانداردها بروز یافته را منتشر نماید.
تنها با این درجه از شفافیت است که می توان انتظار داشت حلقه سه گانه حکمرانی مطلوب کامل گردد .در این حلقه اما آنچه بیشتر
از همه مورد توجه قرار می گیرد موضوع وجود اختیارات الزم و استقالل است .بدون وجود استقالل عمال نمی توان انتظار پاسخگویی
داشت و طبعا شفافیت هم ارزشی نخواهد داشت هرچند تنها با وجود شفافیت است ،که در حضور امکان وجود بازخورد مناسب،
شرایط برای اصالح سیستم فراهم می شود.
مسئله استقالل در حکمرانی بانک مرکزی یک موضوع محوری است و طی سالهای اخیر ،بحثها و مناظرات زیادی به همراه داشته
است .از آنجایی که بانکهای مرکزی با قوانین دولتی ایجاد میشوند ،همیشه بین بانک مرکزی و دولت ارتباط وجود دارد و ممکن
است به طور کامل از هم قابل تفکیک نباشند؛ امروزه بحث در مورد میزان مناسب این تفکیک است .محققان در حوزه استقالل و
حکمرانی بانک مرکزی ،رویکردهای متنوعی را در این زمینه توسعه دادهاند .با این حال تردیدی نیست که باید بحث استقالل را زیر
موضوع عام تر حکمرانی بانک مرکزی در نظر گرفت .آنچه در این بررسی ها به طور مشترک مالحظه می شود تفکیک ابعاد استقالل
به دو بخش مهم است که عبارتند از نخست "استقالل سیاسی و قانونی بانک مرکزی" ،که در آن رابطه بانک مرکزی با سایر نهاد ها
به طور قانونی تعریف می شود ،دوم "استقالل عملیاتی یا حاکمیت بانک مرکزی و تبیین سیاست پولی" که به نحوه عمل بانک
مرکزی در تدوین سیاست ها ی پولی و ارزی داللت دارد .این موارد با تفصیل بیشتر و به همراه رابطه آنها به مهمترین هدف بانک
مرکزی که ثبات پولی و کنترل تورم است در ادامه تشریح می گردند.
استقالل سیاسی و قانونی
به طور معمول میزان استقالل سیاسی و قانونی بانک مرکزی توسط تعدادی از عوامل ،از جمله رویه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی
و استقالل اعضای هیأت مدیره ،دوره ریاست مقامات بانک مرکزی تعیین می شود .7مطالعات در مورد جنبه دیگری از استقالل
سیاسی ،نشان میدهد که هزینههای تورمزدایی در کشورهای با بانکهای مرکزی مستقل به لحاظ سیاسی ،باالتر است و نه پایینتر.8
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به طور کلی ،احزاب سیاسی مایلند در قدرت باقی بمانند .بنابراین ،آنها برای اجرای برنامههای سیاسی خود از سیاست پولی بانک
مرکزی استفاده یا سوء استفاده میکنند .به طور مشابه ،بیثباتی سیاسی میتواند استقالل و حکمرانی بانک مرکزی را تحت تأثیر
قرار دهد .شواهدی از چنین رابطه منفی در کشورهای  OECDطی سالهای  1980تا  1989یافت شده است 9.این نفوذ سیاسی

میتواند سیاست پولی کشور ،نرخ بهره و حتی نرخ ارز را متأثر نماید.
استقالل عملیاتی

ابعاد عملیاتی استقالل بانک مرکزی ،نحوه اقدامات بانک مرکزی را در حصول به ثبات قیمت ،نرخ ارز ،تدوین سیاست پولی و تأمین
مالی را در بر میگیرد .به طور کلی اعتقاد بر این است که تفویض قدرت سیاستگذاری پولی به بانکهای مرکزی به تورم و استقالل
و حکمرانی اطمینان میبخشد .نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در کشورهای صنعتی  ،تأییدکننده رابطه منفی بین استقالل و
حکمرانی بانک مرکزی و تورم است 10.شواهد تجربی از کشورهای در حال توسعه ،نشان میدهد که استقالل قانونی به طور معکوس
به تورم در کشورهای صنعتی ،ولی نه در حال توسعه مرتبط است 11.عموماً وزارتخانهها یا خزانههای مالی مسئولیت نهایی سیاست
نرخ ارز در یک کشور را بر عهده دارند .در شرایط حداقلی ،این مسئولیت بین دولتها و بانکهای مرکزی تقسیم میشود و درجه
استقالل بانک مرکزی یک کشور با توانایی دولت برای دنبال کردن اهداف و سیاست نرخ ارز آن کشور مرتبط است 12.همچنین
مطالعات نشان میدهند که استقالل بانک مرکزی با نرخ ارز پایدارتر و نرخ تورم پایینتر ارتباط دارد .13همچنین طبق مطالعات ،یک
رژیم نرخ ارز انعطافپذیر با اقتدار پولی مستقل و هدف قرار دادن تورم ،در مقایسه با رژیم غیرمنعطف ،به احتمال بیشتری به بهینه
پرتو دست خواهد یافت.14
سیاست پولی نیز با ماهیت ابزارهای تحت کنترل بانک مرکزی مانند نرخ بهره و یا توانایی انجام عملیات بازار باز شناخته میشود.
هرچه تأثیرگذاری دولت در تأمین مالی پول در زمان کسری بیشتر باشد ،میزان استقالل بانک مرکزی پایینتر است . 15اگر سیاست
پولی نادرست باشد ،تورم ممکن است سریع و ناپایدار باشد .اما واکنشهای به موقع و معتدل نسبت به اتفاقهای غیر منتظره تورمی،
میتواند به ثبات مالی بلندمدت کمک کند.16

گسترش دامنه اهداف بانک مرکزی به ثبات مالی
یکی از موضوعات بسیار چالشی که در سال های اخیر در حوزه استقالل بانک مرکزی مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است مسئله
رابطه بین ثبات پولی و مالی و جایگاه آنها در اهداف بانک مرکزی است .هرچند می توان استدالل کرد که وجود ثبات مالی می تواند
De Haan and Van ‘t Hag, 1994
)Bade and Parkin( 1985), Alesina and Summer(1993
11
)Cukierman and Webb (1995), Cukierman ،Webb and Neyapti (1992
12
Baines,2001
13
Kuttner and Posen ,2001
14
de Souza, 2002
15
Masciandaro & Tabellini, 1991 ،Bade & Parkin, 1988 ،Alesina & Sachs,1988 ،Alesina, 1989
16
Sinclair, 2000
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به تحقق کنترل تورم و ثب ات ارزش پول کمک نماید اما این همراهی در همه وارد اتفاق نمی افتد و گاه این دسته اهداف تاثیرات
ناخواسته ای برهم دارند .در این میان برخی بر این باورند که می بایست بر "محدود و شفاف بودن" اهداف یانک مرکزی تاکید داشت
و هرگونه عدول از این اصل را به عنوان خدشه بر استقالل بانک مرکزی قلمداد می کنند 17.در مقابل دیگر صاحبنظرانی صف کشیده
اند که با اشاره به رابطه بین ثبات مالی و پولی و درهم تنیدگی عرصه های مختلف ثبات مالی بر گسترش دامنه اهداف و اختیارات
بانک مرکزی تاکید نموده و این امر را در جهت گسترش اقتدار و استقالل بانک مرکزی ارزیابی میکنند18 .
با شروع قرن بیست و یکم ،تعداد قابل توجهی از کشورهای دنیا ساختار حکمرانی تعریف شده صرفا براساس نظریه نمایندگی 19برای
بانک های مرکزی خود تعیین کرده بودند .بانک های مرکزی مستقل در این دوران در رسیدن به اهداف سیاست پولی متخصص شده
بودن دنبال نمودن ثبات مالی ،دور افتاده بودند .آهسنه آهسته با شروع بحران مالی ،بانکهای مرکزی با این ساختارهای مدرن که از
نرخ سود برای کنترل نرخ تورم استفاده می نمودن ،دچار چالش و مشکالت گسترده ای شدند20.
پس از بحران مالی جهانی اخیر بسیاری از کشورها معماری نظارتی مالی خود را با افزایش مشارکت بانکهای مرکزی در امر نظارت
تغییر دادند .این باعث شده است بسیاری از محققان بر این باور باشند که بحران مالی یک محرک مهم در افزایش نقش بانک های
مرکزی به عنوان ناظر باشد .21شکل شماره ( )1مقایسه میزان دخالت بانک های مرکزی در امور نظارت بخش مالی بین سال های
 1996و  2013را به نمایش گذاشته است .از این شکل به وضوح تغییر ساختار نظارتی مالی در سراسر دنیا را میتوان مشاهده نمود.22
شاخص سنجش میزان نظارت 23استفاده شده در شکل مذکور براساس تحقیقی است که ماسکیاندارا و رومیالی 24به تازگی انجام داده
اند.
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شکل ( :)1مقایسه میزان دخالت بانک های مرکزی در امور نظارت بخش مالی بین سال های  1996و 2013

شاخص مذکور از این نظر از اهمیت و تکامل بیشتری برخوردار است که نظارت بانک های مرکزی در کلیه امور مالی اعم از بانکی،
بیمه ای و بازارهای مالی را در نظر میگیرد .شاخص های پیشین صرفا بر نظارت بانک مرکزی در امور بانکی توجه داشتند .25با این
دیدگاه مفهوم نظارت بانک های مرکزی محدود میشد به امور بانکی و رابطه بین امور بانکی ،بیمه و بازارهای مالی نادیده گرفته می
شود .همچنین چالش های نظارتی ناشی از کنگلومرهای مالی بین المللی نیز نادیده گرفته

میشد26.
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دلیل دیگری که برای این نوع تغییرات عنوان شده برمیگردد به نظریه نهاد 27به عبارتی دیگر پیروی سازمان ها از همدیگر است.
ماسکیاندارا و رومیالی ( ) 2018بر این باور هستند که عالوه بر بحران مالی ،نیروی محرک دومی ،یعنی تقلید کشورها از همدیگر ،در
ایجاد تغییرات ذکر شده نیز تاثیر دارد.
این روند از آن جهت از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که تا سی سال پیش حکمرانی بانک های مرکزی در نظریه اقتصاد 28حتی
جایگاهی نداشت و با انقالب مکتب کالسیک جدید ،29اهمیت سازمانی بانک های مرکزی تنها در عملکرد اقتصاد کالن مورد پیگیری
و تایید نظریه اقتصاد قرار گرفت.30 .
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد در تبیین اهداف بانک مرکزی به تدریج گسترده تر شدن دامنه اهداف بانک های مرکزی
به رویکرد غالب تبدیل شده است .حتی در برخی موارد مالحظه می شود که بانک های مرکزی اهداف مربوط به ثبات مالی را در
صدر ماموریت خود قرار می دهند .با این تفسیر دیگر الزام به ورود بانک مرکزی به سیاست هایی که هدف آن تامین ثبات مالی است
را نمی توان عدول از استقالل بانک مرکزی به حساب آورد حتی اگر این سیاست ها با اهداف ثبات پولی در تعارض باشند.

تجارب بحرانهای بانکی و اثرات آن بر حکمرانی بانکهای مرکزی
مطالعات بسیاری در زمینه ارتباط بین حکمرانی بانک مرکزی و بحران های مالی و بانکی انجام شده است .باید اذعان کرد که بیشتر
این مطالعات متمرکز بر تاثیر کیفیت حکمرانی و خصوصا استقالل بانک مرکزی بر ثبات در بخش بانکی است .نتایج این مطالعات
نشان می دهد که استقالل بانک مرکزی برای سالمتی و ثبات محیط اقتصاد کالن ضروری است .31بنیاد های نظری نیز تایید می
نمایند که استقالل بانک مرکزی ،همراه با یک دستورالعمل صریح برای حفظ ثبات قیمت ،یک ابراز مناسب برای تحقق مزایای
اجتماعی مرتبط با نرخ تورم کم و پایدار است .عالوه بر این ،حجم زیادی از مطالعات تجربی شواهدی را نشان می دهد که مزایای
مذکور بدون ایجاد هزینه های اضافی بابت از دست رفتن رفاه در عملکرد اقتصاد کالن (به عنوان مثال افزایش نوسانات تولید و
کاهش رشد اقتصادی) به وجود می آید .همچنین مشاهده می شود که استقالل بانک مرکزی نه تنها به اطمینان از ثبات قیمت کمک
می کند ،بلکه ثبات مالی را نیز تقویت می کند.32
هرچند توجه خاصی به استقالل بانک مرکزی بعد از بحران مالی اخیر معطوف گردید اما موضوع استقالل بانکهای مرکزی حتی در
سال های قبل از بحران مالی اخیر نیز در برخی کشورها مورد توجه قرار گرفته بود .در سال های  1989و  1990کشورهای نیوزیلند
و استرالیا با دو هدف شفاف سازی سیاست های پولی از طریق هدف گیری تورم و دادن استقالل عملیاتی بیشتر به بانک مرکزی،
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اقدام به اصالح ساختار بانک های مرکزی خود نمودند .هدف دو کشور از این اصالحات جبران شکست های سیاستهای پولی در دو
دهه  1970و  1980و مقابله با افزایش نرخ تورم بی رویه در این سال ها بود33.
اما مواردی که میزان اهمیت استقالل بانک مرکزی در ثبات قیمت و مالی را زیر سوال ببرد در برخی کشورها وجود دارد .بانک مرکزی
کشور چین به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی دنیا ،مستقل نیست .34با بهره گیری از شاخص قدرت مالی بانک مرکزی 35به عنوان
واحد اندازه گیری استقالل بانک مرکزی ،در تحقیقی ثابت شد که هیچ نوع ارتباط معنی داری بین استقالل بانک مرکزی کشور
ترکیه و ثبات قیمت در آن کشور وجود ندارد .36این درحالی است که عملکرد بانک مرکزی کشور ترکیه یکی از موفق ترین موارد در
ارزیابی اقدامات بانک های مرکزی در بحران مالی سال های  2011-2008به شمار می رود.37
در برخی از مطالعات از استقالل بانک مرکزی اغلب به عنوان نقض کننده دموکراسی و زیر سوال بردن انتخاب مردم یک کشور انتقاد
می شود .اما این مساله در خصوص کشورهایی مانند استرالیا ،نیوزیلند ،کانادا و انگلستان (همه از استفاده کنندگان اولیه سیاست
هدف گیری تورم) صادق نبوده است .در این کشورها هدف گذاری تورم توسط دولت منتخب یا به صورت مشترک بین بانک مرکزی
و دولت منتخب صورت می گیرد .اما موضوع فوق در خصوص بانک مرکزی اتحادیه اروپا 38صادق بوده و احتماال هنوز هم هست و به
سیاست های پولی موجود در خصوص این بانک مرکزی برمیگردد.
برخی محققان بر این باورند که استقالل بانک مرکزی و تاثیر و اهمیت آن در اقتصاد ،سیستم مالی و رسیدن به ثبات قیمت ،نیازمند
توجه به عوامل تاریخی ،مقرراتی ،قضایی ،سیاسی و سایر عوامل اقتصادی هر کشور است .همچنین به نظر می رسد که فاکتورهای
قضایی در کشورهای کمتر توسعه یافته (و توسعه نیافته) ،در ضرورت استقالل بانک مرکزی (به ویژه در استقالل عملیاتی و مالی از
نهادهای سیاسی) از اهمیت بیشتری برخوردار است 39.با توجه به مطالب عنوان شده شاید یکی از عمده ترین دالیل میزان موفقیت
یا عدم موفقیت استقالل بانک مرکزی در کشورهای مختلف بازگردد به تفاوت های موجود در سیاستهای کالن پولی هر کشور و
زیرساخت هایی که برای تأمین استقالل بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.40
در بحران بانکی که معموال با نوعی نابسامانی و بحرانهای سیستمی همراه است کشورها با سطح باالیی از نکول و عدم بازپرداخت
مواجه می شوند و موسسات مالی و شرکتها با مشکالت خطیر بازپرداخت قراردادهای خود بازمی مانند .در بحرانهای بانکی دو
عامل نقش تعیین کننده دارند :یکی به صورت تغییر یکباره در کیفیت دارایی بانکها که به دلیل شوک در اعتبار قرضگیرندگان
بانک ایجاد میشود و دوم ،کاهش اعتماد سپردهگذاران به سیستم بانکی در مورد انجام تعهداتش که موجب خروج یکباره سپردهها
از سیستم میشود .در چنین شرایطی بازگرداندن اعتماد و آرامش بسیار اهمیت می یابد و بانک های مرکزی گاه با ابزار و سیاست
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های غیر متعارف 41به مقابله با بحران می پردازند .این امر سبب می شود تا تهدیدهایی متوجه حکمرانی بانک مرکزی شکل گیرد و
گاه اقتدار بانک مرکزی با دخالت دولت و مقامات قانونگذار کاهش یابد.
هرچند تغییرات ساختاری به واسطه سرشت خود باید در زمره تحوالت بلند مدت دسته بندی شوند اما با منظور نمودن برخی مولفه
های مربو ط به عملکرد و اقداماتی که جنبه کوتاه مدت دارند در تعریف استقالل بانک مرکزی می توان این تغییرات را در کوتاه مدت
و بلند مدت بررسی کرد .در زیر بخش های بعدی بر اساس این معیار به دسته بندی پیآمدهای بحران ها ی مالی و بانکی برای
حکمرانی و اقتدار بانک های مرکزی خو اهیم پرداخت و تالش خواهد شد تا برخی استنباط ها و برداشت های کلی از این رهگذر
حاصل گردد.

پیآمدهای کوتاه مدت بحران ها
مروری بر تجارب بانک های مرکزی در مقابله با بحران ها می تواند بسیار آموزنده باشد .چنانچه در شناسایی بحرانها تنها بر آن دسته
رخداد هایی متمرکز شویم که اهمیت سیستمی داشته اند ،می توان ادعا کرد که تنها در فاصله سالهای  1970تا  2010تعداد 150
بحران بانکی به ثبت رسیده است که ذیالً به مهمترین آنها اشاره میشود.
نخستین مورد مربوط به بحران بدهی آمریکای التین در دهه  1980است .این بحران در اوایل دهه ( 1980و در بعضی از کشورها
از دهه  )1970آغاز گردید و دلیل عمده آن فزونی بدهیهای خارجی کشورهای آمریکای التین از درآمد آنها و ناتوانی این کشورها
از بازپرداخت وامهای خود شناخته شد .بنابراین با مدیریت داراییها و بدهیها توسط مقام نظارتی و پرداخت بدهیهای خارجی
بانکها توسط دولت برای برونرفت از بحران تالش گردید.
سپس در سال  1992بحران کشورهای اسکاندیناوی (شامل فنالند ،نروژ و سوئد) شکل گرفت .این بحران به دلیل افت قیمت نفت و
سقوط بازار سهام ،پس از یک دوره پرشتاب افزایش اعتبارات داخلی ،آغاز شد که به زیان سنگین بانکی منجر شد .سپس در سوئد
پس از ترکیدن حباب قیمت امالک و مستغالت گسترش پیدا کرد و به کمبود شدید نقدینگی در بازارهای پولی و ورشکستگی چندین
موسسه مالی منجر شد .در پاسخ ،دولت اعالم کرد که تمام سپردههای بانکی و طلبکاران بانکهای این کشور را تضمین میکند.
دولت سوئد بدهیهای بانکی بد را به عهده گرفت ،اما بانکها مجبور بودند ضمانتها را ضبط کرده و بهره مالکیت (سهام عادی) را
به دولت بدهند .سهامداران باقی مانده در بانکهای بزرگ ،با سرمایه گذاریهای خصوصی حذف شدند بدین معنی که سهام به
سرمایه گذاران جدید فروخته شد .صاحبان سهام در همه بانکها محافظت شدند .بدهیهای بد شرکتها به شرکتهای مدیریت
دارایی منتقل شد که داراییهایی -عمدتاً امالک و مستغالت  -که بانکها به عنوان وثیقه برای این بدهیها نگه داشته بودند ،فروخته
شد .هنگامی که این داراییها فروخته شد ،درآمد حاصل از آن به دولت رسید و دولت بعداً توانست پول بیشتری را با فروش سهام
خود در بانکهای ملی با پیشنهادات عمومی ،به دست آورد .سوئد سپس اداره پشتیبانی بانکی را برای نظارت بر موسساتی که نیاز به
تأمین سرمایه مجدد داشتند ،تشکیل داد.
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بحران سوم که به تکیال موسوم بود ،در سال  1995در کشور مکزیک ،به دلیل کاهش ناگهانی ارزش پول این کشور  ،رخ داد .به گفته

کمیسیون ملی نظارت بر بانکداری ( 42)CNBVو بانک مکزیک ،بر اساس اصول زیر در پاسخ به این بحران واکنش نشان دادند:
کاهش ریسک بحران بانکداری؛ حمایت از طیف وسیع خانوارها و بنگاهها با ترویج "فرهنگ بازپرداخت بدهی" ،ارائه هزینه برنامهها
را در جهت به حداقل رساندن اثرات مالی و توسعه آن آن در طول زمان توسط بانکها و دولت فدرال ،تقویت موسسات حمایتی به
جای سهامداران ،افزایش رقابت با ترویج مشارکت بانکهای خارجی ،طراحی برنامهها در جهت کمک به انگیزههای بانکی و ایجاد
اعتبار بیشتر برای بخشهایی که به کمک نیاز دارند و در نتیجه کمک به بهبود اقتصادی .بنابراین دولت این کشور به منظور حفظ
ارزش پول ملی خود (پزو) ،درصدد مداخله در بازار ارز از طریق ذخایر ارز خارجی برآمد .برای کاهش عرضه بیش از حد پزو (یا کاهش
کسری تراز پرداخت) ،دولت مکزیک طی بحران در وهله اول سیاستهای پولی شدیدا انقباضی را اتخاذ کرد .به موجب این سیاست
که با هدف تشویق سرمایه گذاران خارجی برای ادامه وامدهی به مکزیک وضع شد ،نرخ بهره کوتاه مدت به شدت افزایش یافت .اما
به رغم نرخهای بهره بسیار باال ،سرمایهگذاران بین المللی به سمت پزو بازنگشتند در حقیقت  ،با کاهش ذخایر ارز خارجی دولت
مکزیک ،سرمایهگذاران بینالمللی به سرعت از بازار خارج شدند و در نهایت ،دولت اعالم کرد که ذخایر کافی برای نگه داشتن پزو در
نرخ ثابت را ندارد و ناگریز از کاهش ارزش آن است.
چهارمین بحران به کشورهای آسیای جنوب شرقی مربوط میشود که در سال  1997از تایلند آغاز شد و ارزها و بازارهای بورس
دوازده کشور را تحت تأثیر قرار داد .این بحران در واقع با عدم بازپرداخت بدهی خارجی کوتاهمدت و تضعیف واحد پول تایلند همزمان
با کیفیت پایین اعتبارات و مدیریت ناصحیح سیستم بانکی آغاز شد .این بحران سپس با دخالت صندوق بین المللی پول مواجه شد.
صندوق بینالمللی پول با اعطای وام برای تثبیت اقتصادهای آسیایی ،آنها را تحت تأثیر قرار داد .بنابراین مبلغی معادل حدود 110
میلیارد دالر وام کوتاه مدت به تایلند ،اندونزی و کره جنوبی تحویل داده شد تا به تثبیت اقتصادشان کمک کنند .نخستین وام نیز به
کره جنوبی (کشوری که یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان بهشمار میآید) اعطا شد .از آن جایی که ادامه بحران اقتصادی در کره جنوبی
در بخش عدم بازپرداخت بدهیهای کوتاه مدت ،بقیه بازارهای اقتصادی بینالمللی را به شدت متأثر میکرد ،برای تسریع در پرداخت
این وام و دستیابی به توافق ،مدیر عامل صندوق خود راساً در مذاکرات دخالت کرد تا اختالفات حل شود .این کشورها به نوبه
خود،مجبور بودند از شرایط سخت مالیات و نرخهای بهره باالتر و کاهش هزینههای عمومی ،پیروی کنند .نتیجتاً بسیاری از کشورهای
آسیب دیده در سال  1999نشانههایی از بهبود را نشان دادند.
بحران روسیه در سال  1998در رتبه بعدی بحرانهای بانکی قرار دارد که در نتیجه از دست دادن بیشترین ارز توسط بانکها و افت
ارزش پول روسیه و نکول این کشور در زمینه بازپرداخت بدهیهای داخلی کوتاه مدت دولتی ایجاد شد .سرانجام دولت روسیه با در
پیش گرفتن برنامه اصالح ساختار و مقررات به عنوان یک رویه پایدار و نیز مقررات موقتی سعی در حل بحران نمود .هر دو برنامه
نقش مهمی در خروج روسیه از بحران داشت؛ اما بحث اصالح ساختار و مقررات پس از مدتی با افزایش قیمت نفت به فراموشی سپرده
شد.
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در سال  2000نیز بحران ترکیه با قطع خطوط اع تباری یک بانک بزرگ به چند بانک کوچک آغاز شد که در نتیجه ،این بانکهای
کوچک مجبور به نقد کردن اوراق دولتی شدند .این امر به نوبه خود باعث افت مارپیچی قیمت اوراق دولتی و زیان بزرگ برای
بانکهای دولتی شد که با نظارت بیشتر بر بانکهای بزرگ و دولتی توسط دولت و مقام نظارتی مهار گردید.
پس از آن بحران پزوی آرژانتین در سال  ،2002در اثر بیاعتمادی به توانایی دولت در مدیریت منابع و مصارف و وضعیت ارزی کشور
و هجوم سپردهگذاران برای برداشت پساندازهای خود از بانکها شکل گرفت .آرژانتین دوران رکود تورمی شدیدی را تجربه نمود و
با معضل بیکاری مزمنی درگیر بود .اقتصاد آرژانتین در سال  ،2002پس از یک دهه تبعیت از سیاستهای آزادسازی تجاری ،کوچک
کردن دولت و آزادسازی سرمایه ،سقوط کرد .نرخ بیکاری و میزان تورم نیز تا حد زیادی باال بود .تا سال  ،2002آرژانتین در پرداخت
قرضهای خود نکول کرده بود ،اما دولت با کنترل دقیق هزینه و مالیاتهای سنگین بر صادرات رو به رشد کنونی به کشور ابزاری را
جهت بازیابی منابع و هدایت سیاست پولی اعطا نمود.
در نهایت بحران آمریکا و اروپا ،بحران مالی بزرگی بود که در سال  2007در اثر انفجار وام های پرریسک ایجاد شد .این بحران
بزرگترین موج بحرانهای بانکی به هم پیوسته را در طول تاریخ ایجاد کرده است که عمدتاً کشورهای توسعهیافته را متأثر نمود .موج
بحرانها کم کم به سایر کشورها نیز سرایت نمود .سرایت بحرانهای بانکی ،یکی از نتایج افزایش جهانی شدن اقتصاد نسبت به دوران
گذشته است .بانکهای مرکزی در طول بحران ،مجبور به مداخله زیاد برای حفظ ثبات مالی بودند و در طول یک بحران مالی،
ترکیبی از سیاستهای پولی و مالی میبایست با هم به کار گرفته میشد43:
"برای تصمیمگیری در مورد این که کدام یک از موسسات مالی باید با حمایت مالیاتدهندگان (مانند بانک مرکزی امریکا ،سیتی
گروپ )... ،AIG ،باقی بمانند و کدامیک باید از بین بروند ،مشروعیت سیاسی بسیار مهم است .بانک مرکزی نیاز به یک جایگاه مهم
در جدول دارد ،اما نباید چنین تصمیماتی را به تنهایی اخذ کند .اگر مسئله سیاسی شود ،به احتمال زیاد ،وزارت خزانهداری -و نه
بانک مرکزی -باید بیشترین قدرت سیاسی را در اختیار داشته باشد ،حتی اگر بانک مرکزی بیشتر پول را فراهم کند.
از زمان بحران مالی  ،2007بسیاری از بانکهای مرکزی توجه زیادی به ثبات مالی میکنند،گاهی اوقات به این دلیل که به آنها
مسئولیتهای صریح و مؤثر برای نظارت کالن احتیاطی داده شده است و گاهی اوقات به این دلیل که آنها اکنون ثبات مالی را به
عنوان ضرورتی برای تعقیب ثبات کالن اقتصادی تفسیر میکنند44.
دوم آن که ،در حال حاضر مشکل تورم در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته این است که بسیار پایین است وخیلی زیاد نیست .و این
به استفاده از ابزارهای سیاست پولی مختلف منجر شده است .پیش از بحران ،سیاستگذاران پولی در اکثر کشورها عمدتاً به نرخ بهره
کوتاهمدت (به عنوان مثال ،استقراض یک شبه) برای حفظ ثبات قیمت تکیه میکردند .در این چارچوب ،سیاستگذاران سطح مطلوبی
از نرخ سیاست را اعالم میکنند و از طریق عملیات مدیریت نقدینگی آن را به اجرا در میآورند .بنابراین سیاست پولی می تواند بدون
ایجاد تغییر بزرگی در ترازنامه بانک مرکزی اجرا شود .اما عمق رکود اقتصادی پس از بحران مالی ،نرخهای بهره اسمی کوتاهمدت را
به مرز مؤثر پایین آن نزدیک کرد و به کارگیری این ابزار سیاستی مرسوم تقریباً بینتیجه و ضعیف بود .در پاسخ ،بسیاری از بانکهای
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پیشبرد انواع سیاستهای غیرمرسوم پولی مانند وام دهی به بانکها (و گاهی اوقات حتی موسسات
ٰ
مرکزی اقدام به هدایت و یا
غیربانکی) در حجم زیاد برای خرید داراییهای با مقیاس بزرگ نمودند.
در هر دو مورد ،بانک مرکزی به طور فعاالنه از اقالم ترازنامه خود برای تأثیرگذاری بر شرایط بازار استفاده میکند .به گفته برنانکه
( )2010یک راهکار خوب برای اعطای استقالل به بانک مرکزی در اخذ تصمیمات کمی همانند سایر سیاستهای پولی وجود دارد،
 .از آنجایی که اثرات کمی بر رشد و تورم به طور کیفی شبیه به سیاستهای پولی مرسوم است ،نگرانیهای مشابه در مورد اثرات
معکوس بالقوه کوتاه مدت سیاسی برای این تصمیمات وجود دارد .در واقع ،هزینههای غیرضروری دولت می تواند بر تصمیمات کمی
بانک مرکزی تأثیری ویژه داشته باشد ،زیرا چنین نفوذی میتواند به معنای فراهم کردن قدرت دولت در تقاضا برای کسب درآمد از
بدهیهای خود باشد ،نتیجهای که باید در هر هزینهای از آن اجتناب شود.
مسئولیتها و ابزارهای جدید بانکهای مرکزی دو پیامد مهم دارند .پیامد اول ،ثبات مالی و سیاستهای پولی غیرمرسوم بانکهای
مرکزی دارای پیامدهای توزیعی قویتر هستند .البته ،تصمیمگیریهای بانکهای مرکزی همواره بر قیمتهای نسبی اثر میگذارد و
بنابراین تصمیمات آنها دارای اثرات بازتوزیعی است .اما سیاستهای پولی کالن احتیاطی و غیرمرسوم ،عواقب توزیعی بیشتری
نسبت به سیاستهای پولی سنتی دارند و این امر به استقالل بانک مرکزی باز میگردد .به عنوان مثال ،در حوزه امالک و مستغالت،
رونق و توسعه سریع میتواند به سقوط و ورشکستگی تبدیل شود .در کوتاه مدت ،رونق سریع ثروت (ظاهراً) صاحبان خانه را افزایش
میدهد و کسب و کار ساخت و ساز را تقویت میکند.
و پیامد دوم این است که این مسئولیتها و ابزارها ،روشهایی را که بانک مرکزی چه در قانونگذاری و چه در سیاستگذاری در
پیش میگیرند ،تغییر می دهند و وظایف و اختیارات بانک مرکزی و پاسخگویی آن را در زمینههای مختلف تحت تأثیر قرار میدهد
و باید به صورت تأکیدی بر روابط خود با دولتها اتخاذ شود .این ابزارهای جدید ممکن است ساختار را نیز از تسلط پولی به تسلط
مالی تغییر دهند .سیاست مالی مستقیماً جزء تعهدات قانونی یک بانک مرکزی مستقل نیست ،حتی اگر در بلندمدت انباشت بدهی
از طریق کسری مخارج بر تورم تاثیر بگذارد و این دغدغه اصلی بانک مرکزی است .در اکثر موارد ،بانکهای مرکزی ممکن است نقش
مهمی در روند بودجه دولت داشته باشند.
مطالعات صورت گرفته توسط بودآ و هیکس ( )2015و کوکرمن و همکاران ( ،)1992برای چندین گروه از کشورها و نتایج بررسیهای
حاصل از اندازهگیری سطح متوسط استقالل قانونی بانک مرکزی قبل ،بعد و در زمان بحران توسط آنها ،دیدگاه مدیران بانک مرکزی
را مبنی بر این که استقالل بانک مرکزی پس از بحران مالی جهانی کاهش نیافته است ،تأیید میکند.
مروری بر وقایعی که در بحبوحه این بحران ها برای بانک های مرکزی رخ نموده است نشان می دهد که این بحران ها در کوتاه مدت
تاثیر منفی بر استقالل بانک هاای مرکزی برجای گذاشته اند .خالصه ای از بحران های مهمی که طی این دوره رخداده به همراه
اقدامات بانک مرکزی در کنار حوزه وظایف تعریف شده این بانک ها و نهایتا تاثیری که بر ساختار حکمرانی و استقالل بانک های
مرکزی داشته اند در جدول  1نمایش داده شده است.

جدول  1تأثیر بحرانهای مالی بر استقالل بانک مرکزی
نام بحران-

ریشه مشکل

(سال)

راه حل
(اقدام

ابعاد استقالل بانک مرکزی

وظایف بانک مرکزی
نهاد نظارتی و

بانک مرکزی)

تنظیم
اجرای

و

نظارت

بانکدار

بانکی

دولت

استقالل عملیاتی

استقالل قانونی و
سیاسی

سیاست
پولی
آمریکای التین
()1980

فزونی بدهی خارجی
از درآمد ،ناتوانی از
بازپرداخت وام

 مدیریت بدهیها
داراییهای بانکی
بدهیهای
 پرداخت
خارجی

اسکاندیناوی
()1992

سقوط قیمت نفت و
بازار سهام






ناگهانی

و

-



-

کاهش

افزایش

سپرده

-



-

کاهش

افزایش

تضمین
سپردهگذاران
ایجاد شرکت مدیریت
داراییها توسط دولت
فروش داراییهای بد
بانکها
تشکیل اداره نظارت و
پشتیبانی با همکاری
دولت

 مداخله دولت در بازار
 تغییر در نرخ بهره

مکزیک
()1995

کاهش
ارزش پول

آسیای جنوب
شرقی ()1997

بازپرداخت
عدم
خارجی
بدهی
کوتاهمدت ،کیفیت
اعتبارات،
پایین
مدیریت ناصحیح
سیستم بانکی

اقدام در جهت مدیریت
داراییها با افزایش کیفیت
داراییهای بانکی و افزایش
مدیریت ریسک در بانکها
توسط صندوق بینالمللی
پول

روسیه ()1998

کاهش ارزش پول
افزایش
ملی،
بدهیهای داخلی
دولت

ایجاد برنامههای ساختاری و
اصالحی و مقرراتی

ترکیه ()2000

ریسک
ایجاد
از
سیستمی
بانکهای بزرگ به
بانکهای کوچک

ایجاد نظارت بیشتر بر
بانکهای بزرگ و دولتی

آرژانتین
()2002

بحران بدهی دولت،
هجوم سپردهگذاران
برای خروج سپردهها






کنترل شرایط اقتصادی
بازیابی منابع بانکی
بدهیهای
پرداخت
دولت
کنترل نرخ ارز





-





-

کاهش

افزایش

کاهش

افزایش

-

افزایش



-



-

-

کاهش

-



-



کاهش

-

 برنامه تضمین اشتغال
برنامه افزایش رشد اقتصادی
بحران بزرگ
آمریکا و اروپا
()2007

بحران بدهی،
هجوم سپردهگذاران
برای خروج سپردهها

 کنترل شرایط اقتصادی
 برنامههای زیرساختی
 نظارت بیشتر بر بانکها
و بازارهای مالی







کاهش

افزایش

منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که مشهود است ،عمدتاً در مقاطع بحران استقالل عملیاتی بانک های مرکزی به طور کلی کاهش یافته است .اما همچنین
مالحظه می شود که در همین دوره ها بانک های مرکزی توانسته اند اختیارت گسترده تری را از جهت ورود به حوزه هایی که پیش
تر در دامنه اختیارت آنها نبوده بدست آورند .همچنین برای اثر بخشی سیا ست های تدوین شده برای مقالبه با بحران ها بانک های
مرکزی توانس ته اند حمایت جدی تر مقامات قانون گذار را جلب نمایند .با توجه به این عوامل شاهد آن هستیم که میزان استقالل
قانونی وسیاسی بانک های مرکزی در دوره های مورد نظر افرایش یافته است.

جهت کلی تحوالت در ساختارحکمرانی بانک های مرکزی
این بخش از این بررسی ،به روند کلی حاکم بر تحوالت ساختاری حکمرانی در بانک های مرکزی می پردازید .از انجا که استقالل
بانک مرکزی به عنوان یک راهکار نهادی برای کنترل تورم مقبولیت باالیی یافته است ،در کشورهای مختلف شاهد آن بوده ایم که
مقامات قانون گذار روز به روز بر اختیارات بانک مرکزی در کنار ضرورت پاسخگویی می اقزایند و به همین دلیل نگاهی را شاخصهای
مختلف اندازهگیری درجه استقالل بانک مرکزی در طول زمان موید آن است که طی سالهای اخیر ساختار حکمرانی در بانک های
مرکزی در مجموع به سمت استقالل بیشترتحول یافته است.
جدول  2میزان استقالل قانونی و سیاستی بانک های مرکزی قبل و بعد از بحران اخیر مالی را نشان می دهد .همان طور که مالحظه
می شود در این دوره نیز برای بانک های مرکزی عمده میزان استقالل قانونی بانک های مرکزی در حال افزایش بوده و این بانک ها
نقش قدرتنمدتری را در عرصه اقتصاد کشورها به عهده کرفته اند.
جدول 2مقایسه میزان استقالل قانونی و سیاستی بانکهای مرکزی قبل و بعد از بحران اخیر مالی

حکمرانی و استقالل بانک مرکزی در ایران
بررسی های انجام شده نشان می دهد بانک مرکزی ایران از نظر استقالل قانونی و سیاستی و همچنین عملیاتی در سطح مطلوبی
قرارنداشته و ندارد .یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر استقالل بانک مرکزی که در شاخص های مختلف استقالل مورد استفاده
قرارگرفته است طول دوره ریاست و شرایط حاکم بر رئیس و اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی و چگونگی انتخاب این اعضاست .بر
اساس ماده  28قانون بانکی و پولی کشور مصوب  1339رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیئت وزیران و بموجب
فرمان باالترین مرجع به مدت سه سال منصوب میشود و انتخاب مجدد او بالمانع است .از آنجایی که طول دوره ریاست  3سال بوده
است پس روسای بانک مرکزی از ثبات مدیریتی کمی برخوردار بودهاند و این امر بر استقالل بانک مرکزی تأثیر منفی داشته است.
هر چند قانون مزبوربه طور صریح در مورد نحوه عزل رئیس بانک مرکزی و پاسخگویی آن مطلبی بیان نشده است ،اما با توجه به
بررسی نحوه عزل روسای بانک مرکزی میتوان گفت عزل رئیس بانک مرکزی نیز توسط دولت صورت گیرد.

در ماده شماره  19قانون پولی و بانکی مصوب سال  1351نحوه عزل و نصب رئیس بانک مرکزی مشخص شده است .تنها تغییر
نسبت به قانون مصوب سال  1339طول دوره ریاست است که از  3سال به  5سال افزایش یافته است.
پس از انقالب شاهد برخی تغییرات در قوانین ناظر بر حکمرانی بانک مرکزی بوده ایم .بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب میگردد .میتوان گفت کیفیت تعیین رئیس بانک مرکزی نسبت به قبل تغییر نکرده زیرا
مجمع عمومی نیز از وزرای دولت تشکیل شده است ،تنها تفاوت در این است که رئیس بانک مرکزی قبالً به پیشنهاد وزیر امور
اقتصادی و دارایی معرفی میشد اما در این قانون به پیشنهاد رئیس جمهور معرفی میشود .در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز
نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی تغییری نمیکند ،البته در یک تبصره شرایطی برای رئیس بانک مرکزی و قائم مقام او تعیین میشود.
در ماده شماره  88برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور آمده است ":رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از بین متخصصان
مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیالت حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای
حسن شهرت انتخاب شوند" .در آبان ماه  1393مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب کرد که رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر
امور اقتصادی و دارایی ،تصویب هیئت وزیران و تایید رئیس جمهور انتخاب میشود.
از بعد پاسخگویی براساس قانون بانکی و پولی مصوب  1339انتخاب ریاست بانک مرکزی توسط دولت و مخصوصاً وزیر دارایی صورت
میگیرد .عالوه بران مرکزی هیئت ناظر و بازپرس بر فعالیتهای بانک نظارت دارد .هیئت ناظر توسط مجمع عمومی بانک تعیین میگردد
و از آنجایی که اکثریت اعضای مجمع عمومی به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت و به خصوص وزارت
دارایی انتخاب میشود ،بنابراین هیئت ناظر نیز به طور غیرمستقیم توسط وزارت دارایی طی سالهای گذشته در عمل بانک مرکزی
عملکردی مشابه خزانه دولت داشته است و در اتخاذ سیاستهای پولی عمدتاً تابع شرایط حاکم بر بودجه دولت بوده است و کمتر به
اهداف اصلی بانک مرکزی – ثبات پولی و حفظ ارزش پول ملی -پرداخته است.
هرچند قبل از انقالب اهداف کمی مشخصی برای متغیرهای پولی برای بانک مرکزی تعریف نشده بود .بعد از انقالب در برنامه های
اول تا چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور که از سال  1368شروع شده اند مقدارکمی برای متغیرهای پولی مشخص
شده است .اما بررسی عملکرد گذشته بانک مرکزی نشان می دهد که این هدف گذاری به دلیل نبود سازو کار الزم برای ارزیابی
عملکرد و تداخل دیگر وظایفی که برای بانک مرکزی تعریف می شود سبب شده تا استقالل عملیاتی در پایین ترین سطح بماند.
چالش جدی دربرابر استقالل بانک مرکزی از برخورداری دولت از درآمدهای نفتی نشات می گیرد .هر چند از سالهای برنامة سوم به
بعد ،استقراض ا ز بانک مرکزی ممنوع شد اما خرید اجباری ارز حاصل از صادرات نفت از سوی بانک مرکزی به هر میزان که دولت
تمایل داشته باشد ،خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را به اصلی ترین موتور محرک رشد نقدینگی در کشور تبدیل کرده است(نیلی
.)1396
مقایسه وضعیت بانک مرکزی ایران با با نک های مرکزی دیگر کشور ها نشان می دهد که بانک مرکزی ایران از درجه استقالل به
نسبت پایین تری برخوردار است( .نمودار )1

نمودار  :1شاخص استقالل بانک مرکزی در جهان

هر چند در نظام بانکی ایران به دلیل برخوردار بودن این بخش از حمایت های دولت شاهد پدیده هایی چون ورشکستگی و هجوم
بانکی نبوده ایم اما بررسی زارعی کمیجانی ( )1394با استفاده از شاخص تنش در بازار پول با استقاده از رهیافت الگوی چرخشی
مارکف نشان می دهد که در سالهای  1387 ,1382 ,1378 ،1367و  1392نظام بانکی دوره های بحران بانکی را تجربه کرده است.
جدول  3رابطه استقالل بانک مرکزی و بحرانهای بانکی در ایران
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هرچند داده های موجود کقایت الزم را برای یک بررسی آماری ندارد اما از بررسی مقادیر مربوط به شاخص استقالل یانک مرکزی
که از دو روش و بر اساس مطالعات صمیمی درخشاتی ( )1395بدست آمده در جدول  3میتوان نشان داد که استقالل بانک مرگزی
در پی بحران های بانکی هربار افول نموده است .روند بلند مدت تحوالت در ساختار حکمرانی نیز نتیجه دلگرم کنندهای در بر ندارد.

نمودار  2تحول در ساختار و استقالل بانک مرکزی در ایران

 45رجوع شود به جعفری صمیمی ،احمد و کاوه درخشانی درآبی  .استقالل بانک مرکزی در ایران :تحلیل نظری و تجربی.)1394( ،
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همان طور که نمودار فوق نشان می دهد در گذر زمان استقالل بانک مرکزی که به طور تاریخی نسبت به سایر کشورها در سطح
پایینی می باشد نه تنها شاهد بهبود آنچنانی نبوده ست بلکه در برخی ادوار نیز کاهش یافته است.
اخیرا بانک مرکزی با مطالعه قوانین بانکهای مرکزی کشورهای دیگر اقدام به پیش نویس الیحه بانک مرکزی تدوین نکوده است.
اولین ویرایش این پیش نویس در بهمن ماه  1386به دولت وقت تقدیم گردید .همچنین ،فرآیند مشابهی برای تدوین پیش نویس
الیحه بانکداری پشت سر گذاشته شد .از تیر ماه سال  1394یک کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با
حضور برخی مدیران عامل بانکها و تعدادی از صاحبنظران بانکی ،بررسی و نقد پیشنویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری را آغاز
نمود و نهایتا پیشنویس الیحه "قانون بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران" و الیحه "قانون بانکداری" تقدیم دولت گردید .انتظار
می رود با تصویب این لوایح تغییرات مثبتی را در جهت افزایش اقتدار و استقالل بانک مرکزی شاهد باشیم.

جمعبندی و نتیجه گیری
حکمرانی دارای ابعادی چون پاسخگویی ،وجود اختیارات و استقالل الزم و نهایتا شفافیت است که با هم در ارتباط اندام وار بوده و
تضمین کننده عملکرد کارآمد  ،اثر بخش و با اعتبار بانک مرکزی می باشد .در این میان مسئله استقالل در حکمرانی بانک مرکزی
یک موضوع محوری است و به دو بخش استقالل سیاسی و قانونی بانک مرکزی ،و استقالل عملیاتی دسته بندی می شود .از انجا که
استقالل بانک مرکزی به عنوان یک راهکار نهادی برای کنترل تورم مقبولیت باالیی یافته است ،در کشورهای مختلف شاهد آن بوده
ایم که مقامات قانون گذار روز به روز بر اختیارات بانک مرکزی در کنار ضرورت پاسخگویی می اقزایند و طی سالهای اخیر ساختار
حکمرانی در بانک های مرکزی در مجموع به سمت استقالل بیشتر تحول یافته است.
مروری بر بحران های مالی و بانکی در دو دهه اخیر نشان می دهد که اوال بسیاری از کشورها معماری نظارتی مالی خود را با افزایش
مشارکت بانکهای مرکزی در امر نظارت تغییر داده اند و از این رو می توان گفت که بحران مالی یک محرک مهم در افزایش نقش

بانک های مرکزی به عنوان ناظر بوده است .دوم آن که هرچند در مقاطع بحران استقالل عملیاتی بانک های مرکزی به طور کلی
کاهش یافته است .اما در همین دوره ها بانک های مرکزی توانسته اند اختیارت گسترده تری را از جهت ورود به حوزه هایی که پیش
تر در دامنه اختیارت آنها نبوده بدست آورند .همچنین برای اثر بخشی سیا ست های تدوین شده برای مقالبه با بحران ها بانک های
مرکزی توانسته اند حمایت جدی تر مقامات قانون گذار را جلب نمایند .با توجه به این عوامل شاهد آن هستیم که میزان استقالل
قانونی وسیاسی بانک های مرکزی در دوره های مورد نظر افرایش یافته است.
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